
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÖTVÄCKAN nr 1 - 2017 

Vår gemensamma adress är:  

Kronobersgatan 7, 352 33 Växjö 

 

   
 

 

Nummer  1– 2017 
 

    Medlemsbladet  NÖTVÄCKAN 
Program för april 2017 - november 2017 

Fagning på Tussudden. Söndag 9 april kl. 09.00-13.00. 
Nu är det återigen dags att göra en insats i praktisk naturvård. Ängen ska vårstädas och göras fin. 

Vi räfsar bort löv och gräs och plockar bort grenar som blåst ner. Samling: Parkeringen vid 

Norrtullskolan kl. 09.00 eller åk direkt till Tussudden. Ta med fika.  

Ansvariga: Ingemar Henriksson, 0470-274 44 och Uno Pettersson, 070-588 56 14. 

 
Textilkväll på Slånbäret. Tisdag 11 april kl. 18.00-21.00. 
Alla är välkomna att prova på. Lotta visar lagning av kläder och återbruk, t.ex. hur man syr en 

tygkasse av en gardin och armband av spetsar. Ta gärna med egna projekt, stickning o.dyl.  

Plats: Slånbärets kvarterslokal, Lillestadsvägen 99. Kostnad: 50 kr (fika och material ingår).  

Ansvarig: Lotta Svensson, 0470-266 62. 

 

Länsstämma i Alvesta. Söndag 23 april. 
Det blir sedvanliga stämmoförhandlingar, lunch och utflykt i naturen. Detta är intressant också för 

dig som inte är med i styrelsen. Är du intresserad att åka så kontakta någon i styrelsen. 

 

Barnaktivitet i Biparadiset. Söndag 7 maj kl. 09.00-12.00. 
Vi går på upptäcktsfärd bland blommor, insekter och fåglar. Det blir en kort runda på högst 1 km 

där vi tittar på allt levande i naturen. Kikare och lupp är bra att ha. Ta med fika. En aktivitet för 

barn i alla åldrar och föräldrar. Samling: Parkeringen vid Biparadiset i Bokhultet kl. 09.00. 

Ansvarig: Uno Pettersson, 070-588 56 14. 

 

 

 

 

 
Ge oss kraft 
att förändra 
Pg 901909-2 
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Kosläpp och information om Bonnakött samt guidning på Osaby säteri.  

Söndag7 maj kl. 12.00. 
Efter kosläppet ca. kl. 13 informerar bonden Lars-Erik Johnsson om kravproducerat kött s.k. 

Bonnakött. Vi går också en runda i hagmarkerna och bekantar oss med korna.  

Samling på reservatsparkeringen på Osaby säteri kl. 13.00. Ring om du vill samåka.  

Ansvarig: Eva Malmberg, 073-084 60 45. 

 

Textilkväll med Lotta. Tisdag 15 maj kl. 18.00-21.00. 
Vi lär oss mer om hur vi konsumerar textilier på ett hållbart sätt, byter idéer med varandra och lär 

oss hur vi kan karda och tova ull, laga kläder, sy nytt av använda kläder m.m.  

Plats: Slånbärets kvarterslokal, Lillestadsvägen 99. Kostnad: 50 kr (fika och material ingår).  

Ansvarig: Lotta Svensson, 0470-266 62. 

 

Exkursion till Holmaskogen i Berg socken. Söndag 21 maj kl. 09.00-14.00. 
Mellan Växjö och Lammhult ligger Holma som är en av länets högst belägna byar. På en fuktig 

sluttning med rörligt grundvatten sydväst om byn finner man den säregna Holmaskogen med 

ädellöv och en mycket rik flora. Här växer arter som är sällsynta eller saknas i övriga delar av 

länet. På våren finns här täta bestånd av blåsippor som sedan följs av lungört, tandrot, trolldruva, 

vispstarr, sårläka, storrams, skärmstarr, skogssäv, tvåblad, kärrfibbla, dvärghäxört, rödblära och 

springkorn. Samling sker på Norrtullskolans parkering i Växjö kl. 09.00 eller vid Holmaskogen kl. 

10.00. Vi räknar med att hålla till i skogen 2-3 timmar inklusive fika. Detta är ett arrangemang 

tillsammans med föreningen Smålands Flora och Alvesta naturskyddsförening. Ring för 

vägbeskrivning. Ansvarig: Uno Pettersson, 070-588 56 14. 

 

Botanisk exkursion till Öland. Lördag 10 juni kl. 08.00. 
Vi botaniserar på mellersta Öland under ledning av lektor Torbjörn Lindell. Medtag matsäck, 

stövlar, lupp och flora. Samling: Katedralskolans parkering kl. 08.00. Föranmälan till 

exkursionsledaren på tel. 073-045 15 36 eller till Uno Pettersson, 070-588 56 14, senast den 8 juni. 

Samarrangemang med den Naturvetenskapliga föreningen. 

 

De vilda blommornas dag i Teleborgs naturreservat. 

Söndag 18 juni kl. 09.00-13.00. 
Med start vid Teleborgs slott går vi en runda där vi börjar i strandskogen vid Trummen. Här finns 

både torra och blöta miljöer med ett stort antal blommande växter nu på försommaren. Längre 

söderut kommer vi till mossen med tranbär, skvattram, hjortron och lysande tuvull. Vi passerar 

sedan den gamla granskogen innan vi når de vackra ängs- och betesmarkerna.  

Samling: Parkeringen vid Teleborgs slott. Ansvarig: Uno Pettersson, 070- 588 56 14.  
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Slåtter på Tussudden. Söndag den 6 augusti kl. 09.00 (eller 13 augusti). 
Nu är det dags för den årliga slåttern på vår äng i Notteryd. Alla är välkomna oavsett om man har 

lie och räfsa eller inte. Det finns redskap att låna och arbetsuppgifter för alla. Ju fler vi blir desto 

snabbare blir vi färdiga och desto roligare blir det. Föreningen bjuder på mat. Anmäl därför senast 

3.8 om du vill äta. Samling: Norrtullskolans parkering kl. 09.00 eller åk direkt till Tussudden. Ring 

för vägbeskrivning. Ta med lie eller räfsa om du har. Ansvariga: Ingemar Henriksson, 0470-274 

44 och Uno Pettersson, 070-588 56 14.  

 

Bussresa till Norra Kvills nationalpark. Söndag 10 september kl. 09.00. 
Den orörda barrskogen i Norra Kvill har inte avverkats på 150 år och är därigenom unik för södra 

Sverige. Omkullfallna stammar, väldiga stenblock och storväxta träd gör området till en vildmark. 

Mitt i parken ligger en liten skogssjö med näckrosor och vattenklöver. Se fram emot en spännande 

vandring bland mossbeklädda stenblock och trolska tjärnar för att beskåda den vackra utsikten från 

nationalparkens högsta berg. Vi blir guidade av personal från Länsstyrelsen som också visar oss 

intressanta mossor, lavar och svampar. Ta med förmiddagsfika. Efter nationalparken går färden 

söderut till Ingebo hagar där vi äter vegetarisk soppa och dricker kaffe (www.ingebohagar.se). Här 

finns också en gårdsbutik och vandringsleder. 

Avresa: Folkets hus i Alvesta kl. 08.30; Norrtullskolans parkering i Växjö kl. 09.00.  

Hemkomst ca. kl. 19.00. 

Pris: 290 kr för medlemmar, övriga 340 kr för bussresa, guidning och mat. 

Ansvariga: Eva Malmberg, 073-084 60 45 och Karin Sahlström, 076-627 93 83. 

Anmälan: alvestanatur@gmail.com senast 27/8. Betalning på bankgiro 5158-7178 senast 3.9. 

 

Käll-exkursion tillsammans med Alvesta NF. Söndag 7 oktober kl. 09.30-16.00.  
Vi besöker några källor i Alvesta och Växjö kommuner. En källa är ett distinkt utflöde av 

grundvatten ur jord eller berg och den vattensamling som ofta förekommer vid ett sådant utflöde. 

Ofta finns det dessutom en historia och en sägen om källan. Vi tittar också på de speciella mossor 

och högre växter som växer i och omkring källorna. Samling: Norrtullskolans parkering.  

Ansvarig: Roland Bengtsson, 070-557 11 13. 

 

Miljövänliga veckan. Vecka 40 (2-8 oktober). 
Ämnet för veckan kommer troligen att vara kemikalier i produkter som används nära huden.  

Mer information kommer senare. Ansvarig: Lotta Svensson, 0470-266 62. 

 

Skogskväll med Malin Sahlin. Tisdag 14 november kl. 18.30. 
Mer än halva Sverige är täckt av skog, men det har ändå aldrig funnits så lite av den biologiskt rika 

naturskogen som det gör idag. Många anser därför att vi behöver en ny skogspolitik som tar 

hänsyn till skogens alla värden. Allt fler börjar ifrågasätta den rådande metoden att kalhugga och 

återplantera med gran eller tall. Malin Sahlin, som jobbar som sakkunnig i skogsfrågor på 

Naturskyddsföreningen, hjälper oss att reda ut begreppen. Dessutom tar vi upp lokala skogfrågor 

från vårt eget län. Samarrangemang med Alvesta Naturskyddsförening. Plats: Sigfridssalen på 

IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö. Ansvariga: Eva Malmberg, 073-084 60 45 och Uno Pettersson, 

070-588 56 14. 

http://www.ingebohagar.se/
mailto:alvestanatur@gmail.com
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Programgruppen 
Vi är tacksamma om du hör av dig med synpunkter på våra aktiviteter samt kommer med förslag 

på nya utflyktsmål. Programgruppen : Uno Pettersson, 070-588 56 14 och Eva S-Malmberg, 073-

084 60 45. 

 

Växjökretsens hemsida 
Programmet finns att ladda ned på kretsens hemsida som har webbadressen: 

http://vaxjo.naturskyddsforeningen.se/. På hemsidan kan du fortlöpande läsa om våra aktiviteter 

och få information om olika projekt i föreningen. Där finns också en hel del länktips och 

kontaktinformation till oss i styrelsen.  

 

Kontaktinformation Styrelsen 2017-2018   

 

Funktion Namn Adress Telefon E-post  

Arbetsutskottet 

Programgruppen 

Uno Pettersson Vårlöksvägen 7 

352 51 VÄXJÖ 

0470-75 17 34 

070-588 56 14 

uno_p@hotmail.com 

Arbetsutskottet 

 

Jenny Fogel Sjösås Prästgård 1 

363 42 BRAÅS 

076-117 99 05 fogel-85@hotmail.com 

Arbetsutskottet 

Postmottagare 

Mårten 

Västerdal 

Sofiebergsvägen 13 

352 43 VÄXJÖ 

076-278 19 29 marten.vasterdal@mail.com 

Kassör Lars Carlsson Emil Lindells väg 28 

352 57 VÄXJÖ 

0707-19 41 00 

021-35 21 42 

larsolof.carlsson@gmail.com 

Sekreterare Kerstin Allvin Öpestorp Nyhem 

355 99 GEMLA 

0470-678 67 

072-310 69 14 

kerstin.allvin@vofab.se 

 

Ledamot Aline 

Kärrbäck 

Bokelundsvägen 15A 

352 48 VÄXJÖ 

076-176 52 59 aline.karrback@gmail.com 

Programgruppen Eva 

Sahlström-

Malmberg 

Alpgatan 21 

352 41 VÄXJÖ 

0470-311 65 

073-084 60 45 

malmberg.eva@gmail.com 

Ledamot Per Friman Östra Räppevägen 

13C, 352 50 VÄXJÖ 

072-243 94 40 frimans65@gmail.com 

 

Ledamot Elmina 

Bergstrand 

Emil Lindells väg 

26, 352 57 VÄXJÖ 

070-147 91 65 elmina.bergstrand@hotmail.com 

Suppleant 

Redaktör Nötväckan 

Patrik Nilsson Tunatorp Nämnde-

mannagård 

355 93 VÄXJÖ 

073-802 88 64 patrik79.pn@gmail.com 

Suppleant Lotta 

Svensson 

Lillestadsvägen 77 

352 43 VÄXJÖ 

0470-266 62 tessla22@hotmail.com 

Suppleant 

 

Inger Stark Vildgåsvägen 50 

352 42 VÄXJÖ 

070-509 93 81 inger_stark@telia.com 

Suppleant Madeleine 

Johansson 

Raskens väg 43  

352 55 VÄXJÖ 

073-254 64 51 trulsdotter@post.com 

Suppleant Johan Blomby Trängsled Lillegård 3 

355 95 TÄVELSÅS 

0703-27 39 61 jblomby@gmail.com 

Suppleant Elias Ahlström Minnesotavägen 31 

352 49 VÄXJÖ 

073-390 54 15 elias_ahlstroem@hotmail.com 

Suppleant Yvonne 

Teleberg 

Telestad Ängalund 

355 91 VÄXJÖ 

070-391 40 47 yvonneteleberg@hotmail.com 

http://vaxjo.naturskyddsforeningen.se/

